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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
 

UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
DOCUMENTO

 

Concorrência nº 004/2021 - Processo 21.0.000016489-2

Objeto: Contratação de DUAS empresas especializadas na prestação de serviços de
AGENCIAMENTO de publicidade e seus desdobramentos, visando a divulgação de atos, programas,
obras, serviços e campanhas de interesse público e comunitário do município de Porto Alegre.

 

Resposta ao pedido de esclarecimento constante do documento SEI nº 14563047

 

Pedido de Esclarecimento:

O edital diz em sua primeira página: "Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a
Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do
Aviso de Abertura do Edital."

Depois, no item 7.10, orienta que os documentos de habilitação serão apresentados em sessão pública
apenas pelos licitantes classificados no julgamento final das propostas.

É correto afirmar que o envelope com os documentos de habilitação não deve ser entregue no dia 29 de
julho e sim em outra data que será divulgada posteriormente após o resultado do julgamento das
propostas?

 

Resposta:

Deverá ser observado o item 4 do Edital (DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS), onde estabelece:

4.1. No local, data e hora indicados no preâmbulo
deste Edital, a Comissão  receberá os envelopes
contendo Proposta Técnica - Plano de
Comunicação (via não identificada)
(ENVELOPE 1), Proposta Técnica - Plano de
Comunicação (via identificada) (ENVELOPE 2),
Proposta Técnica – Conjunto de Informações
(ENVELOPE 3), Proposta de Preços
(ENVELOPE 4), entregues por representantes
devidamente credenciados.
4.1.1. O envelope Proposta Técnica - Plano de
Comunicação (via não identificada)
(ENVELOPE 1) deverá respeitar o disposto no
item 5.1. deste Edital.
4.1.2. O envelope de Habilitação (ENVELOPE
5) só será entregue no momento estipulado no
item 7.10 deste Edital
4.2. Os documentos de habilitação e de propostas
deverão ser entregues em envelopes separados,
devidamente fechados, contendo, no anverso, os
seguintes dizeres:
 

Ú
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ENVELOPE NÚMERO 2 
(PROPOSTA TÉCNICA – PLANO DE
COMUNICAÇÃO)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2021 
NOME DA LICITANTE

 

ENVELOPE NÚMERO 3 
(PROPOSTA TÉCNICA – CONJUNTO DE
INFORMAÇÕES)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2021 
NOME DA LICITANTE

 

ENVELOPE NÚMERO 4 
(PROPOSTA DE PREÇOS)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2021 
NOME DA LICITANTE

 

ENVELOPE NÚMERO 5 
(HABILITAÇÃO)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2021 
NOME DA LICITANTE

 

Portanto, na data publicada no DOPA, Jornal e DOU a SESSÃO PÚBLICA será às 14 horas do dia 29 de
julho de 2021, onde serão recebidos os envelopes 1, 2, 3 e 4. 

Em relação a apresentação do Envelope nº 05 será observado o item 7 do Edital e item 8, em especial
aos subitens a seguir transcritos:

7.10. Os documentos de habilitação serão
apresentados em sessão pública apenas pelos
licitantes classificados no julgamento final das
propostas, conforme subitens X e XI do item 8.1
deste edital.
8.1. O processamento e o julgamento da licitação
obedecerá ao seguinte procedimento:
X. Publicação do resultado do julgamento final das
propostas, abrindo-se prazo para interposição de
recurso, conforme disposto na al. b do inc. I do art.
109 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
XI. Convocação dos licitantes classificados no
julgamento final das propostas para apresentação
dos documentos de habilitação;

 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pappen Neitzke, Assistente Administrativo, em
24/06/2021, às 16:51, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade, em
24/06/2021, às 17:07, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Tamires Barcellos Peron, Assistente Administrativo, em
24/06/2021, às 17:30, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 14569993 e o
código CRC B845C5C5.
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